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 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

املبتدأ(   1)
 ايطايب  دزض٘ ؟    فاِٖأ - ٗاّ     َػتل َطبٛم عسف اضتف-
       ! اؿٝا٠ أمجٌ َا  - َا ايتعذب١ٝ-

 نجري٠  أضسازْٙعٝؼ ف٢ عامل  -                           عربزْٝٓٗا َصس ن١ًُ     - بدا١ٜ مج١ً ْعت    
 ٜؤد٣ إىل ايهطٌ   نالُٖاتطبب هلا اؾُٛد ٚايجبات ، ٚ- بدا١ٜ مج١ً اـرب االمس١ٝ-
 َسفٛع١     أعالَِٗزدع اؾٓٛد ٚ   - بدا١ٜ مج١ً ساٍ    -
 اهلل ألسافعٔ ع٢ً صالت٢أمئ  -اهلل ألدتٗدٕ                  ميني -                           يألدتٗدٕ يعُسى - بدا١ٜ ايكطِ ايصسٜح-
 بعد -

إذا  -يٛال–سٝح  –أَا  –) إمنا  
 ايفذا١ٝ٥(

   ٚاقف خايد سٝح تقفٚ -                فهاْت ملطانني . ايطف١ٓٝ أَا -                       أخ٠ٛ   املؤَٕٓٛإمنا   -
 ٜهسَ٘ ع٢ً قُدخسدت فإذا  –                        هلًو ايصزع املا٤يٛال   -

 غٝل ٜٓفعٓا نتابزب –                             غري اهلل ٜسشقهِ ؟ خايلٌٖ َٔ  - (غبٝ٘ –شا٥د  )بعد سسف دس-
 فتٗد ؟) بعدٖا اضِ ْهسٙ(  َٔ -                                                                       ْادح ؟ أْتٌٖ  – اضتفٗاّ –

    شازى ؟  َٔ -                              ٜطافس غدا؟ ) بعدٖا فعٌ الشَا ( َٔ-
 طايبا ف٢ املدزض١ ؟) بعدٖا غب٘ مجً٘(نِ  -        سٙ فتٗد( طايبا فتٗد ؟) بعدٖا اضِ ْه نِ -

 غد٠ اإلضالَّا  - َا ايٓاف١ٝ  -
   فتٗد   حملُد  - الّ  االبتدا٤–
 ْادح ٚالايهطٍٛ املٌُٗال  - الايٓاف١ٝ يًذٓظ ايباطٌ عًُٗا–
 زضٍٛ إال قُد َا - االضتجٓا٤ إال    –بعد ايٓف٢ َا -
 خري يهِ ٕ تصَٛٛاأ – املصدز املؤٍٚ-

 

 كيف تتفوق على سؤال النحو
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املبتدأ املؤخس  ( 2)
 بعد فعال-

 دٛاشاتأخسٙ ب٦ظ ( –) ْعِ  
 ٚدٛباتأخسٙ   السبرا( -)سبرا 

   ايكٓاع١ ْعِ َا ٜتصف ب٘ ايتادس-
 اإلخالص سبرا-

     إذا نإبعد اـربغب١ اؾ١ًُ -
 ( دٛبا ٚ تأخسٙ  ) ْهس٠ 

 دٛاشا (تأخسٙ  )َعسف١ 

       فاالت اؿٝا٠ هلا  -                           ايسؤ١ٜ ٚضٛح َٚٔ ٚضٛح ٖرٙ  ايصفات -
                     ٜٓبػ٢  أال ْتد٢ً عٓٗاأَٛز  مث١  -                                    غاٍ    ٖدف يهٌ َٓا ف٢ ٖرٙ اؿٝا٠  -
 عدٜد٠   فاالت يًشٝا٠ –                                           عع١ُٝ َها١ْ هلِ ِايعً طًب١ -  

 ٜٗتِ بٗا  املط٦ٛيٕٛ  أَٛزٖٓاى   -                                           َط٦ٛي١ٝ  فعًٝهِ أٜٗا ايطالب -
 ٚدٛبا ()     إضا٤ت٘ املط٤ٞ ع٢ً -                                                   تطعد ايٓفظ  َٓاظسففٝٗا  –
 فٛا٥دٖايًكسا٠٤   -                                  ايب١٦ٝ َٔ ايدَاز محا١ٜٜكٍٛ بعض ايباسجني : عًٝٓا   -

               املدًصٕٛ    أقدز ايػعب ٚغاص١ - بعد  ) غاص١ (-
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اـرب ( 3)
 املعسٚف٘ آثازٙايطالح ايعٌُ ٖٛ  -                                 زاضٖٚٛ  -                                              َٓذا٠فٗٛ - ايطُري املٓفصٌ    بعد-
 )خرب  ملبتدأ قرٚف (  ايكسا٠٤أسب ايًػ١ ايعسب١ٝ الضُٝا  - بعد الضُٝا     -
  ايطبٌٝتًهِ  -                                                              َٜٛهِٖرا   - بعد اإلغاز٠-
 أخٛى ٌٖ فتٗد  -                               اجملدَا َكصس  -                                                  أخٛىأنسِٜ -   َعٍُٛ املػتل ضد َطد اـرب -

  ٌُٗ ٝد مبَا ضع – بعد سسف اؾس ايصا٥د-

 ... ف٢ مج١ً خرب مج١ً -
ايػسط  بفا٤  دٛاب  ايٓعت ٚاؿاٍ) 

 (ٚاملبتدأ ايجا٢ْاؾصا٤  

 عربَصس ن١ًُ زْٝٓٗا   -                                                     َسفٛع١زدع اؾٓٛد ٚأعالَِٗ    -
 املٗتد٣َٔ ٜٗد اهلل فٗٛ   -                                                           نجري٠ْعٝؼ ف٢ عامل أضسازٙ   -
 ععِٝ َصسْا دٝػٗا -

 إىل ايبشس اضطساب  خٛاطس٣ غاى -                      ْػٝط ) خرب ألٕ املبتدأ الٜبدأ بٓهس٠ ( تًُٝر - خرب ملبتدأ قرٚف-
  ب٦ظ ( –بعد فعال ) ْعِ -

با (
دٛ

دأ ٚ
ملبت

ف ا
سر

 (
 

 ايفاغٌ ب٦ظ ايطايب   -            تفٛم املْعِ ايطايب -

 ألتكٓٔ ع٢ًُ ف٢ ضُري٣ -ألدتٗدٕ                        ف٢ ذَت٢  -ألعًُٔ                             ف٢ عٓك٢- ايكطِ غب٘ ايصسٜح    -
 نفاس٢ ( –)ساىل ْٚطاٍ  نفاح -مجٌٝ                  صرب - عٓد اإلداب١              ثك١  -ف٢ املعسن١              ثبات - املصدز ايٓا٥ب عٔ فعً٘-
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اـرب املكدّ ( 3)
 بعض ايهًُات-
 اضِ اضتفٗاّ-

 ايطبٌٝ ؟ )يٛدا٤ بعد نٝف اضِ (  نٝف -                  املفس ؟  أٜٔ  -               غأْو؟  َا -          أب٢ فداى –
                                        أْت ؟) بعدٖا اضِ َعسف٘( َٔ-(                                     تابو؟) بعدٖا َعسف١ نتابوصفش١ ن  نِ-

 ٜتصف ب٘ ايتادس ايكٓاع١ ْعِ َا-اإلخالص                                                                            سبرا- ب٦ظ ( –اؾ١ًُ ايفع١ًٝ ) ْعِ -

 أَٛز ٜٓبػ٢  أال ْتد٢ً عٓٗا مث١  -                                 فٛا٥دٖا                                       يًكسا٠٤  - ايعسف ( –) اؾاز ٚاجملسٚز غب١ اؾ١ًُ -

       املدًصٕٛ غاص١أقدز ايػعب ٚ - غب١ اؾ١ًُ ) غاص١ (-
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ايفاعٌ ( 4)
 سفع )تٛاْٝٓا(         ايس ا٥ضُ-

  
 

 بعد فعٌ املدح ٚايرّ -
      ذا اإلغاز٠ ف٢ سبرا-

األَِ  ف٢ َاضٝٓا ٚاآلٕ تطبكٓا األَِ    ضبكٓايكد   -            ايعرابذٚقٛا  –          غسفا٤   عاغٛا األبا٤ -
ف٢ سٝاتٗٔ  تفٛقٔ ايطايبات -                  قًتَا أدٖػ٢ٓ  –             ف٢ االَتشإ      لشا ايطايبإ   -
 َبازنا ٦َٓٗٚا   تو٦د -                                             ع٢ً سٝا٥و    ؼافع٢أٜتٗا ايفتا٠ جيب إٔ  -
 احملُٛد٠  أخالقِٗ     ايطالبْعِ  -
 ايعًِرا سب –                                       ايهرب   راالسب -

   َع)َٔ ( ٚ  بعد اؿسف اؾس ايصا٥د
 ) صٝػ١ أفعٌ بــ (أضًٛب ايتعذب-
     نف٢     -

   سطٝبا باهللنف٢   -                                                                         دٜٓا  باإلضالّأععِ  –
 بػرئَ  َا دا٤ْا-                                                             ؟غ٤َٞا خيف٢ ع٢ً اهلل َٔ -

 فاعٌ َصدز َؤٍٚ   -
 بعد فعٌ املتصٌ ب٘ ٜا٤ املتهًِ -

 ابدزٚضٓ إٔ ْٗتِ جيب -                                              َا قًت أدٖػ٢ٓ  –                           أْو فد أضعد٢ْ-
 غسس٘ أعذب٢ٓ  َٔ  املعًِ   -                                                                  املعًِ                                غسح أعذب٢ٓ -

 بعد اضِ ايفاعٌ )َعُٛي٘ (-
 بعد صٝػ١ املبايػ١ )َعُٛهلا(-

 
      ف٢ االضتجٓا٤ املفسغ- 

     تازخيٗاف٢ٗ يػ١ ْاصع  -                                  ْفٛضهِٜتطًب  َٓهِ املكاّ بأزض٘  زاض١ٝ     -
                       أعالَٗا بالدٙ اـفاق١  -                                     مثٓ٘،زخٝص  عطاؤٙإٕ ايرز٠ َصدز َتذدد –
      طبعْ٘عِ إْطاْا ايهسِٜ   -                                                      ادعا٥ُٜٗتطًع إىل اؿٝا٠ ايػسٜف١  -
 ٚايصالح . اـري ال خيسز َٓ٘ إال -                                                                    املدًصٕٛالٜدزى قُٝتٗا  إال   -

   ايجكاف١فًٛال ايكسا٠٤ َا ناْت   -                                                                                               اؿٝا٠َاداَت   - بعد األفعاٍ ايتا١َ -
 املؤَٔ سٝا٠ يف اـٛف ٖٝٗات -                      األٌَ   ؼكٝلٖٝٗات  –                                اهلل حسبك – بعد أمسا٤ األفعاٍ  )املاض٢(         -
                     ايطعاد٠ ٜٚعٝؼ سٝا٠  متًؤٖا  -                                                                             ؿعاتع٢ً َصس متس   - اضِ ظاٖس بعد فعً٘-

                أصشاب٘ؼتاز َٓا إىل ايعٌُ اؾاد    -                                                             اآلٖٛا٤فطٛف تتكاذفو  -  
              إْطإ    نٌٜتصف بٗا    -                                  َعًّٛ قدزٖا  املط٦ٛيٕٛٚحيسص ع٢ً تطبٝل  ذيو     -
    صعٛباتتٛاد٘ املعًِ   -                                                                                ايتكدّتفا٤يٛا ٜدّ يهِ  -
 ايرنا٤     عٓاصس دعًت َعا١ًَ ايٓاع فٓا تدخٌ ف٢ تهٜٛٓ٘  -
                                            دط١ُٝ أخطازتصيصٍ َٓطكتٓا ايعسب١ٝ   -                        باؾُاٍ ايػعٛزٜٓبع ف٢ ْفٛع اإلْطإ  -   
               ايٌٓٝقد ضاعد ع٢ً ٚسد٠ أبٓا٤ َصس  –                                االضتفاد٠يريو جيب ع٢ً نٌ إْطإ  –
 عسب١ٝ أقطازقد ْػأت ف٢ ٖرا ايعامل َٓر أقدّ ايعصٛز  –

بعد األفعاٍ املالش١َ ايبٓا٤ -
 يًُذٍٗٛ

 بعد إذا-

 املكصس يٕٛاَتكع  -املؤَٔ                       صدزثًر  -                       اهلالٍ غِ  -                         ايسدٌ سِ –
 )ألٕ ايفعٌ بعد ٌٖ َب٢ٓ يًُعًّٛ( أْػكت ايطُا٤ إذا  -

  بعد األفعاٍ-
 ًٜصّ(  – ميهٔ جيٛش–ٜٓبػ٢ -جيب )

 ف٢ ايصال٠  ايتٗإٚالجيٛش    -ٛي١          بطٗ ايفٛش ميهٔ  -بايعًِ                     االٖتُاّ جيب -
 أعُايٓا بإتكإ أدا٤ٜٓبػ٢  -
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ْا٥ب ايفاعٌ  (5)
          ْتا٥ذ٘تعًُت إٔ ايصرب قُٛد٠ - َعٍُٛ )الضِ املفعٍٛ(         -

    عٛاقبٗا تصيصٍ َٓطكتٓا ايعسب١ٝ أخطاز دط١ُٝ غري َدزى   -
              ْتا٥ذٗاٝع إٔ ٜصٌ إىل أَاي٘ املعسٚف١ يه٢ ٜطتط  -
 اضدداَ٘إٕ ايرز٠ َصدز َإَٔٛ  -
 قدزٖاف٢ٗ يػ١ ْاصع تازخيٗا َعًّٛ   -

 اؿكٝك١تٓاٍ أَتٓا سكٛقٗا ف٢ عامل طُطت فٝ٘   - بعد ايفعٌ املب٢ٓ يًُذٍٗٛ- 

                  ممتع١ ي١ًٝقطٝت  –                                                              مجٌٝ  ّٜٛقط٢   - ايعسف املتصسف-
 أَاّ املعًِ قفٚ–                                                                        زَطإصِٝ  –   

             ٌفف٢ اؿتهًِ  -                           دٜك١ف٢ اؿغٖٛد  -                                    ف٢ أٜدِٜٗٚملا ضكط  – اؾاز ٚاجملسٚز     -
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 خرب اؿسف ايٓاضذ    (6)
         إٕ ٚأخٛاتٗا -

 خرب ال ايٓاف١ٝ يًذٓظ- 
                      بع٢ًُ    فدٛزإ٢ْٓ  -                                تتشكل  يعٌ األَا٢ْ -                                متطسيٝت ايطُا٤ -
  َكصسٕٚالعاملني سكا  -                                                                               ْادحالَكصسا -  فدعًُت أْو  -
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) يًُبدٍ املسفٛع ( بدٍاي   (7)
 األٌَ ف٢ اؿٝا٠   ايػا١ٜ ٚمتٓشٓا تًهِ  -٢ سٝاتٓا                               فايرباَر  ٚتفٝدْا تًو - 

  قُدٚقاٍ زضٛيٓا ايهسِٜ  –                                         عكباتٗاٚقد تريًت اؿٝا٠   -
 َاغسى بسبو اإلْطإٜٗا ٜاأ  -                                                    ع٢ً ٚقدميا قاٍ اإلَاّ -
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املعطٛف   (8)
 )َعطٛف فكط ٚالٜصح َفعٍٛ َع٘ ألْ٘ فعٌ ٜدٍ ع٢ً املػازن١( صدٜك٘تصافح ايصدٜل ٚ - 
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ْعت   (9)
   ٜٓتٗذٕٛفأنسّ بكّٛ  –                                               ايجا١ْٜٛ   طالب املسس١ً   األعصا٤طالبٓا  - 

 بٔ ايٛيٝد خايد اْتصس  ايكا٥د  -         ذا خًل أفطٌ                                                       ايباز االبٔفهٔ أٜٗا  -
 اـطاب ايعدٍ بْٔػس ايفازٚم عُس  -

األَج١ً  املٛقع اإلعساب٢

املطازع املسفٛع    (10)
   بال َكابٌ                ٜكاتٌٚ -                                       املدًص َٔ أدٌ ٚطٓ٘                  ش٢ٜط- 

 َٔ أدً٘                       ٜطشٝإُٖٚا  –                                               أزٚاسِٗ يًٛطٔ  ٜكدَٕٛاؾٓٛد  –
 تٓدّالترتى ايٛادب -                                         و                     سبا يٛطٓ  تطشنيٚأْت  -
 أغاٖدٙضافس أخ٢ ست٢ ال –                               يو                                  تعٗس اغتِٓ فسص١    -
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ايتٛنٝد     (11)
  نًُٝٗانإ ايٓػاط ٚاؿسن١  –                                 مجٝعٗاذيو اإلدازات  ٚاؿسص ع٢ً تطبٝل- 

 املتفٛمٖٛ ايٓادح / إْ٘ أْت إْو  -إىل اؿطس                                                         ْفط٘ سطس  ايس٥ٝظ - 
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َٛاقع اؾٌُ) زفعا (   (12)
 ) تذكر (...  -

 عٓد إعساب األفعاٍ ٚاألمسا٤ املتص١ً بطُا٥س ٚأغباٙ اؾٌُ ) َٛقعٗا َٔ اإلعساب إٕ نإ هلا َٛقع (

 مج١ً خرب       -
 مج١ً زفع ْعت-
 مج١ً خرب سسف ْاضذ-
 مج١ً َعطٛف َسفٛع-

                  خًك٘ َٗربدا٤ طايب  -                                                                         خًك٘ َٗربايطايب  -
 رانست٘        ٌُٜٗ َالطايب عًِ  –                                                             أخالق٘ َٗرب٘إٕ ايطايب -
 زضٛي٘            ٜتبع املؤَٔ حيب زب٘ ٚ  -
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ايٓاضذ  اضِ(  2)
 ايدا٥ِ  ف٢ ايٓذاح  عٓٛإ  املؤَٔ األٌَفإٕ    -                                                                            يػاتإٕ ٖٓاى  -  ِ  ايٓاضذاض

  أَٛزا  إٕ   يطايب  ايعًِ    -                                                          َفس/غوأسب ٚط٢ٓ ال –
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املفعٍٛ َع٘ ( 3)

 املفعٍٛ َع٘
                              ايػُظ   غسٚبضافست ٚ-
 ) جيٛش ايعطف ٚاملفعٍٛ َع٘(اؾٓٛد ايصباح   / عاد ايكا٥د ٚ ْٛزذانست دزٚض٢ ٚ -
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 ْا٥ب عٔ املفعٍٛ املطًل( 4)

 اؿب  نٌأسبو  -                                      دٚز٠ دزت ف٢ املًعب ؟)متٝٝصٖا َٔ دٓظ فعٌ مجًتٗا ( نِ-ٍٛ املطًلْا٥ب عٔ املفع
 سجٝجاأضع٢ إىل َطتكب٢ً –                               نجرياأسبو  –                                   ايتكدٜس  ٖراأقدزى  –
 ضٛطا عاقبت ايهطٍٛ  -                                                                                                  َستنيضسبت املٌُٗ  -

 أسدا ٘أسب اجملتٗد سبا الأسب – 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

ايٓاضذ  خرب(   1)
 نإ ٚأخٛاتٗا

 
 
 
 

   اؾد١ٜفًٝهٔ َطعاى أخ٢  املعًِ  دا٥ُا    -                                              تهٔ يو ايصعاب صبٛزا يتهٔ    -
 ٜتطٛز  إىل األَاّ   ايعاملأخر   -                                          َٝطسا    ضٗال أصبح ايطفس اآلٕ    -
   دصٚعاأال تهْٛٔ   -                                                 خًل  ذا فهٔ أٜٗا االبٔ   -ايصرب   ضالسٓا فًٝهٔ    -   

اقص مل ٜطتٛف خربٙ ( أصبشت ؟ ) بعدٖا فعٌ ْ نٝف -                                                  غ٤٢ نُجً٘ يٝظ - 
 ْاقصا بعدٙ ايرٟ ألٕ ايفعٌ. )يو أٚضِّش٘ غاَطا نإ ايطؤاٍ إذا -

 
 ف٢ عًُ٘ جيتٗدأخر ايعاٌَ  –                                                               عٓ٘  إٔ ٜعفٛعط٢ اهلل  - ناد ٚأخٛاتٗا



 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

َفعٍٛ َطًل ( 5)

 يطآْا ايعسب٢ املبني  أٜطآٜت٢ُ إيٝٗا  –                                                           ألَس ٖرا اإلْطإ  عذبا- َفعٍٛ َطًل
 املعًُني خصّٛصا/  خاص١ً ايعسب١ٔٝ ايًػ١ٔ قٔبٞ ُأقَّدُز -
 ْفط٢ ف٢ ضبٌٝ اؿلصربا –ٚاضش١ نتب ضعٝد  نتاب١زب -

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

اؿاٍ ( 6)
 تٓاّ ؟ نٝف -                          بعدٖا فعٌ تاّ َطتٛف٢ َفعٛي٘( عاٌَ ايهباز ايصػاز ؟)ٜنٝف  - (غب١ مج١ً -مج١ً –َفسد )ْٛع٘ 

 نٓت تًعب ؟ ) بعدٖا فعٌ ْاقص َطتٛف خربٙ (نٝف  -                                                       آَال فٗٛ ٜعٌُ –
    داٖدٜٔٚاضعٛا   -                                     آَٓاػدٙ   -                        خايد٠بكٝت يػتٓا ايعسب١ٝ -
    شاعُا التٝأع َٔ اؿٝا٠  -                                                                                         بط٦ٝا ٜهاد ايٛقت ميس   -

 كًصافُٔ ٜعٌُ ف٢ ٖرٙ اؿٝا٠ فاٖدا    -                                            َطسٚزا فسسا عاد ايطايب- ٜتعدد    -
 !  َتفتشاَا أمجٌ ايٛزد  – ٜأت٢ بعد ايتعذب    -
  ٚسدٙ  دا٤ى ٚايداى - ٚسدى -ايفاظ  ٚسدٙ -  

 ٚامجاَايو   - َايهِ      -َاىل–بعد َايو -
 مجٝعا ٚذانسٚا دزٚضِٗ َعًا سطس ايطالب - أيفاظ ثٛابت -
ٜأت٢ مج١ً ف٢ تسنٝب   -

 )ٚ+ضُري+ته١ًُ( 
 )ٚ+قد+ فعٌ (   

 )ٚ+َا ْافٝ٘+فعٌ(

  
 ٚأْا َطسٚزأدٜت ٚادب٢ -
 َا عًِٝٗ  ) ٖرٙ أسٛاٍ مج١ً َرنٛز٠ ف٢ َٛاقع اؾٌُ ( ٚقد أدٚاعاد اجملاٖدٕٚ  -
   َٚا قصسٚاتفٛم اجملدٕٚ -

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 َفعٍٛ ألدً٘ ( 7)
قًبٝا َبٝٓا ايطبب أٚ غا١ٜ َا َصدز 

 قبً٘
 يًعًِ طًبا د٦ت   -                         يو      سباد٦ت   -                   ف٢ زضا اهلل      أَالفٗٛ ٜعٌُ -
 اسرتاَا    ) السغ اْ٘ ٜأت٢ َٔ خالٍ املفعٍٛ املطًل(  –خػ١ٝ –سبا  -

 مسا٤ ( –أزضا  –ِ اؾاَد) زدال غازبا (أٚ االض  -يريو التصح املػتكات )ناتبا 
 َبٗٛزا (–َٓدٖػا  –ٚاملصدز ايكًب٢  ٢ٖ ايت٢ التدزى باؿٛاع ) َعذبا  -
       متا ( -زمسا  –ٚاملصدز اؿسن٢ ٢ٖ ايت٢ ْدزنٗا عٛاضٓا ) نتاب١  -

 

 



 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 املفعٍٛ ب٘( 8)
 صٛز املفعٍٛ ب٘                                             

                                                                                                                                                               اؾ١ًُ                                                                                                                                                                               َفسد                                    
 َكٍٛ ايكٍٛ-                                                           َصدز َؤٍٚ  -                                                                           َب٢ٓ                                                        َعسب      

 )قاٍ زضٛيٓا : ايدٜٔ املعا١ًَ (-                           ) قسز ايطايب إٔ ٜتفٛم (-                                         ضُري َتصٌ -                                          اضِ ظاٖس  -
                                                              قسأتٗا ( -ضسبو –)أعذب٢ٓ                         )ْكسأ ايهتب  املفٝد٠( 

                                                  ضبكٓا ايعامل( – ) تطبكٓا                                                         عًِ-   
                                                                                                                                             ٍَٛصٛ -اضِ إغاز٠   –)إٜا( :ضُري َٓفصٌ -                )ضسب املعًِ قُدا (  

 َعٍُٛ -
 يصٝػ١ َبايػ١ ( –)الضِ ايفاعٌ  

    أْفطِٗأبٓا٤ٖا ْافعني   األّ ػعٌ-
 اؿُط١ٝ األَطازثِ تطكط األَطاز َطبب١ -

 بعد األفعاٍ املتعد١ٜ-
  َتعد٣ يفعٌ ٚاسد-

 )ٜعسف بكبٛي٘ ٖا٤ ايػا٥ب(
 ٢ٖٚ َتعد٣ ملفعٛيني-
 أفعاٍ  ايعٔ              -
 أفعاٍ ايٝكني )زؤ١ٜ قًب١ٝ(–    
 أفعاٍ ايتشٌٜٛ        -
 أفعاٍ ايعطا٤  -    
 أز٣(–)أعًِ  َتعد٣ يجالخ-

   ٗاجيب إٔ مُٝ  -   ايػاشات مماالغو فٝ٘ إٔ ايسٜاح ؼٌُ   -
   األّ  مشع١زأٜت  -  اؾ١ٓفتدخًٛا بريو  -أْفطِٗ     ْافعني أبٓا٤ٖا األّ ػعٌ-

 ٚاألغسا٤  ف٢ أضًٛب ايتشرٜس -
 ف٢ أضًٛب األختصاص-  

 االشدساّ  االشدساّ أٜٗا املط٦ٛيٕٛ –                                                  ٜٚصٝح قا٥ال: ايسمح١ ايسمح١ . -
 إٔ ْعٝؼ ٚاقعٓا املط٦ٛيني فعًٝٓا مٔ -

 !   ايعًُا٤َٚا أععِ  - املتعذب َٓ٘ أضًٛب ايتعذب-
 أْفطهِ عًٝهِ -                                                                               ايهتاَب دَْٚو إيٝو/ - احملٛي١بعد أمسا٤ األفعاٍ -
ضُا٥س ايٓصب املتص١ً )ْاٖٝو( -

 ٚاملٓفصٌ) إٜا (
 

 َاعدا( -بعد) َاخال-
 بعد إٜاى ايتشرٜس١ٜ -

 

 .املططس٠َ خال َا أدٚاتٞ أسطست -                                                   .خايَد عدا َا ايطٝٛف سطس -
 َٓصٛب ( ب٘ َفعٍٛ:)ايهربايهربٚ إٜاى -                                 ثإ( ب٘ َفعٍٛ:)ايهربايهربإٜاى -
 َٓصٛب( ثإ ب٘ َفعٍٛ ْصب قٌ يف املؤٍٚ )املصدزتهرب إٔ إٜاى -

 

 

 

 

 



 

 ١األَجً املٛقع اإلعساب٢

 ايعسف( 9)

 أضًٛبا  يًشٝا٠  اآلٕٚ يكد أصبشت اإلداز٠   -                                                 قاٍ  اإلَاّ ع٢ً   قدمياٚ- ايعسف
 ٖبط َطت٣ٛ ايػعسا٤  َٓرَا قسأت غعسا  -                                                   أبدافًٔ ٜك٣ٛ عًٝ٘ أسد   -
 ايٓدِٖس عَٛض ال أضسم -                                                                   قطُّ فعًت ٖرا َا -
           يصدٜك٢َٜٛا قًت  -ظسف شَإ َب٢ٓ ع٢ً ايطِ قطمل أزٙ  –
 ) ظسف َب٢ٓ ع٢ً ايطِ آلْ٘ مل ٜطاف ( بعدأخ٢ مل ٜأت  -
 ضاع١ يدٜو دًطت -                                          ايّٝٛ بعدأخ٢ مل ٜأت  -

 ) ظسف َٓصٛب بايفتش١ آلْ٘ أضٝف الضِ بعدٙ (
 املطتػف٢ َٔ خسٚد٘ يد٣ املسٜض شزت -                         فس٣ ايٌٓٝ سٍٛتػٗد َصس ْٗط١ ممتد٠  -
 ايعصٛز عربٖا ايفصشا٤ مل ٜسم إىل َطتٛا -                  )ظسف شَإ َٓصٛب ( دا٥ُاتعًُٛا تطعدٚا  -
 قُد   يد٣ ايهتاب –                                                                            َس٠يعبت ايهس٠  -
 تصٚز٢ْ ؟ َت٢ -                                                        غسٚب ايػُظ فٛزغادزت  -

 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 ايتُٝٝص( 10)

 دَازا ٖٚٛ أغد املػانٌ  –                                                                                                         سافعااهلل خريا - ايتُٝٝص
 دٜٓاَا أزٚع٘  –                                                               اْتػاز احملب١ ف٢ اجملتُع   ٖدفاْعِ  –
 ألخالقو ٚفكا أسرتَو -                    ف٢ ايفصٌ  )ٚقد حيرف متٝٝصٖا خاص١  ف٢ ايػعس  طايبانِ  -
 نِ تػته٢ ٚتكٍٛ أْو َعدّ –                                                                   نِ ميس ع٢ً ايٓاع ٚال ٜتععٕٛ–
 ٚاععا  ٚنف٢ باملٛت   سطٝبانف٢ باهلل  -                                                                          ٖٛا٤س  َا أععِ َص -
  قسا٠٤أسب ايًػ١ ايعسب١ٝ الضُٝا -                                                            غعٛزا متأل ْفظ صاسبٗا  -
 ( 100 -10)األعداد َا بني  طايباس سطس ايّٝٛ ضبع١ عػ –

 

      

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 املطتج٢ٓ( 11)

 .خا٥ٓاعػل املدًصٕٛ ٚطِٓٗ إال - املطتج٢ٓ 
 
 

 



 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 املٓاد٣( 12)

 إٔ تعسف َطتكبًو  ب٢ٓسداخ ٚدب عًٝو ف٢ ٖرٙ األ  -                                                       ايٛطٔ  ب٢ٜٓا-املٓاد٣ 
 املعًِ دا٥ُا اؾد  أخ٢فًٝهٔ َطعاى   -                                             االبٔ ذا خًل أفطٌ  أٜٗافهٔ   -

 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 بدٍ( 13)

 إال املكصسٕٚ ايػا١ٜ ٚال ٜٓاٍ تًهِ  -                                              املفٝد٠  ايرباَراخرتع غبابٓا تًو - بدٍ
   قُدأزضٌ اهلل زضٛيٓا ايهسِٜ –                                               عكباتٗاف٢ ظٌ إزاد٠ ؼكل اؿٝا٠   - 

  َعًُا َاغاٖدت املعامل إال -
 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 اضِ َعطٛف (14)

   األَظس٣ ايػد ال اجملد ٜ- اضِ َعطٛف
 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 ْعت( 15)

   ٖرٙفٌٗ ْػفٌ ايكِٝ   -                                                   طالب املسس١ً ايجا١ْٜٛ   األعصا٤طالبٓا  - ْعت
 سككٛا األٖداف ايرٜٔنسَت ايدٚي١ ايطالب  –

 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 املٓصٛب املطازع( 16)

 زضا اهلل  فتٓاٍأعط احملتاز -                                                             ٚادب٘   يٌَُٝٗٚانإ اجملد - املطازع املٓصٛب
 ٢ً املٓاصب  بأع يٝفٛشجيتٗد املؤَٔ –                                                                   ٛا صالتهِ تًُٗجيب أال –
 َجً٘تأت٢ التٓ٘ عٔ خًل ٚ-

 

 



 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 ايتٛنٝد( 17)

   نًُٝٗاإٕ ايٓػاط ٚاؿسن١  –                                                            اؿس١ٜ  مجٝعٗآَشٓا ايػعٛب - ايتٛنٝد
  ْفط٘ نسَت ايدٚي١  ايس٥ٝظ -

 

 

 َج١ًاأل املٛقع اإلعساب٢

 َٛاقع اؾٌُ )ْصبا(( 18)
 ) ترنس (...  - مج١ً املفعٍٛ ب٘                 -

 ) َٛقعٗا َٔ اإلعساب إٕ نإ هلا َٛقع (   عٓد إعساب األفعاٍ ٚاألمسا٤ املتص١ً بطُا٥س ٚأغباٙ اؾٌُ 
  إٕ ايعًِ ْٛزقاٍ َع٢ًُ :  -                                                     ًُ٘ ٜتكٔ عدزٚض٘  ٚ حيبزأٜت طايبا -
 يًُطتكبٌ خيطط أخر  املٗٓدع  -                                                                         عًُ٘  حيرتّ َاشاٍ املؤَٔ  -
 أعالَِٗ َسفٛع١سطساؾٓٛد ٚ-

 مج١ً اؿاٍ –
 مج١ًايٓعت املٓصٛب-
 مج١ً َعطٛف َٓصٛب-
 خرب ايفعٌ ايٓاضذمج١ً -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األَج١ً         املٛقع اإلعساب٢

 املطاف إيٝ٘( 1)
 املػام ؼٌُ ع٢ً ايكدز٠  -                                                          ايفسد  إميإ نُاٍ َٔ ايٛطٔ سب إٕ  - ْهس٠ +َعسف١-

 ايعصٛز أقدّ َٓر ايعامل  ٖرا ف٢ ْػأت ٚقد - 
 غدصٝت٘ خصا٥ص َع تتفل ايت٢  - ضُري+  اضِ -
   ْفطٗا إْكاذ ف٢ ايبػس١ٜ تطسع مل إذا   -                زبهِ قب١ تٓايٛا  -                      ْفطو إضعاد جيب  - َعسف١+  ْهس٠+ْهس٠-
              اآلخس  تًٛ ٚاسدا ايطالب سطس -                                                     قًب٘ غدصٝت٘ خصا٥ص َع تتفل ايت٢  - اضِ+ ظسف -

 ايػُظ غسٚب َع سطست  -                                             ايعصٛز أقدّ َٓر ايعامل  ٖرا ف٢ ْػأت ٚقد -
  َٛصٍٛ اضِ+ ْهس٠ -
 ٜهسَو تهسَ٘ إْطإأ٣ -قًب٘                                                                           إىل ؤد٣ت ايطسم أ٣ ْعسف ن٢ – اضِ+  أ٣  -
   تدزٜظ طسم ،ٚخًل تع١ًُٝٝ  ٚبساَر ْعِ اضتشداخ -                                     دبٌصعد املتطابل ق١ُ - ؽصص ْهس٠+ ْهس٠-
 اجملٗٛد ٖرا بتكدٜس املٗرب ِٜٗت - إغاز٠ اضِ+ ْهس٠ -
 ايكسا٠٤ الضُٝا ايعسب١ٝ ايًػ١ أسب- بعد الضُٝا -
 ايٛيٝد بٔ خايد ايكا٥د  اْتصس - بعد  ابٔ -

 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 اجملسٚزاالضِ ( 2)
 اؿدٜح  ايعصسٚست٢  ايسع٢اؿطاز٠ تتطٛز َٓر - بعد  سسف اؾس-

 يٝعٛدٕ اؿل ألًٖ٘   اهللٚ–
 طايب /عدا /ساغا س ايطالب خالسط -
 غوأسب يػت٢ بال -

 سسٚف ايكطِ-
 سسٚف االضتجٓا٤-
 بالايٓاف١ٝ يًذٓظسسف اؾس املتصٌ -

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 ايٓعت( 3)
  ايجا١ْٜٛ املسس١ً طالب  األعصا٤ طالبٓا -                                                               اير٣ األضٛد اإلزٖاب ع٢ً- 

   ايهسِٜ زضٛيٓا بكٍٛ –                                                                         األدٜب١ ٢َ  عٔ قسأت -
  أفطٌ ًلخ ذا  ايباز االبٔ أٜٗا فهٔ -                                                  األٖداف ف٢  ايٛضٛح ٖرٙ األَٛز َٚٔ  -
    ايعامل َٔ أخس دٗات ف٢  اؿطازات َٔ غريٖا عاغت  ٚقد  -

 
 
 



 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 املعطٛف االضِ( 4)
 األَظ ال بايػد ْٗتِ إٔ عًٝٓا- 

 
 
 

 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 ايتٛنٝد( 5)
َسدٚد طٝب  نًُٝٗايًٓػاط ٚاؿسن١  –                                                        مجٝعٗاٚاؿسص ع٢ً اإلدازات - 

  ْفط٘ ضًُٓا ع٢ً  ايس٥ٝظ -
 
 

 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 ايبدٍ( 6)
يصابسٕٚ إال ا ايػا١ٜ ٚال ٜصٌ إىل تًهِ  -                                                             ايرباَراالضتفاد٠ َٔ تًو - 

 عكباتٗاف٢ ظٌ إزاد٠ تريٌ اؿٝا٠   - ٤                   ضٝٓاحيسص  ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايتعًِٝ مبشافعتٓا   -
 ضٔ ايتكاعد   أمحد ببًٛغ األضتاذ  –                                                                 َه١بكٍٛ زضٛيٓا عٔ َٛطٓ٘  –

 
 
 

 

 

 األَج١ً عساب٢املٛقع اإل

 ( دسا) اؾٌُ َٛقع( 7)
 ) ترنس (...  -

 عٓد إعساب األفعاٍ ٚاألمسا٤ املتص١ً بطُا٥س ٚأغباٙ اؾٌُ ) َٛقعٗا َٔ اإلعساب إٕ نإ هلا َٛقع (   
 

 مج١ً ايٓعت-
   ٓتٗذٕٜٛفأنسّ بكّٛ  –                                ف٢ صالت٘  ٚمل ٌُٜٗ عًُ٘  ٜكصسضًُت ع٢ً َطًِ مل -
 اع٢ً عدٖٚ سككت ايٓصسنِ َٔ غعٛب  -                                       َٔ ضفسٙسطس مل أقابٌ صدٜك٢ َٓر   -

 ف٢ سٝاتو تٓذحالتٓط٢ سل َعًُو سني  –                                            بو اجملًظ ٜٓت٢ٗادًظ سٝح  - مج١ً املطاف إيٝ٘ -

 



 

 األَج١ً اب٢املٛقع اإلعس

 ( اؾصّ) اؾٌُ َٛقع( 1)
 

 مج١ً دٛاب غسط َكرتٕ بفا٤ اؾصا٤-

 
  فايٓذاح سًٝفَ٘ٔ ٜرانس ظد -
 األخسٕٚ فطٛف حيرتَوَت٢ ؼرتّ ْفطو   -

 
 

 

 األَج١ً املٛقع اإلعساب٢

 األفعاٍ ًَشل( 1)
نٌ  َٓا بٛعدٙ  يٝف ٚ  -                                                                           ايهطٌ ف٢ سٝاتهِ                       يترتنٛا- املطازع  ) اجملصّٚ(-

 تػٖٛٛٙ ٜاب٢ٓ اإلْطإ متتعٛا ب٘ ٚال  -                                                                        تفصنٔ ذا خًل  محٝد   -

 بإخالص خيدَٔ املُسضات -                                                                                       ألدتٗدٕ ٚاهلل - املطازع  ) املب٢ٓ(-

ايصدٜل سل صدٜك٘    عسف  -َٛاقفِٗ ايطٝب١                                                                        ترنسٚااألصدقا٤  املاض٢-
 َا عًٝٗٔ عسفٖٔٚٔ   -سكٛقِٗ عًٝٓا                                                                                                 عسفٓا  -

يصدٜل إىل اؿل أٜٗا ااضع ٚ -َا بٝٓهِ َٔ َٛد٠ .                                                           ترنسٚاأٜٗا األصدقا٤  األَس-
 اؿل دا٥ُا  قًٔ ٚأْنت –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 َتفسقات
نٝف ْفسم َا بعد اضِ ايتفطٌٝ  -

 متٝٝص  أٚ َطاف إيٝ٘

 عرف )أفعٌ ايتفطٌٝ ( إذا اضتكاّ املع٢ٓ تهٔ َطاف إيٝ٘  -
 َصس أمجٌ بًد     ) َصس بًد ( أعطت  َع٢ٓ) َطاف إيٝ٘ ( –

 س ٖٛا٤ ( مل تعط َع٢ٓ  )متٝٝص (َصس أمجٌ ٖٛا٤ ) َص- 
 أٚ بتكدِٜ ايه١ًُ ف٢ ايبدا١ٜ   -
 ٖٛا٤ َصس أمجٌ  )متٝٝص (     -إٕ أعطت َع٢ٓ متٝٝص              -
 بًد َصس أمجٌ ) َطاف إيٝ٘ ( -مل تعط  َع٢ٓ َطاف إيٝ٘         -

 أصٌ تند -                                           ٓا ٌُ ع٢ً تكدّ ٚطٓا ْعْإ -بهراب                                     تيط- َٛاقع ايطُا٥س

نٝف ْفسم بني اضِ املفعٍٛ ٚاملصدز 
املُٝٞ ٚاضِ ايصَإ ٚاضِ املهإ َٔ 

 ايفعٌ غري ايجالثٞ؟

َِٓطًَُل  - َِٓطًَُل  -ايعدا٥ني أَاّ داز ايبًد١ٜ                            َُ ١ ايتاضع١ صباسا        ايعدا٥ني ع٢ً ايطاع َُ
َِٓطًَُل نإ  - َِٓطًَْلٖرا ايسدٌ   -ايعدا٥ني ضسٜعا                                         َُ  ب٘ إىل ايطذٔ َُ

ن١ًُ َٓطًل ٚزدت بصٝػ١ ٚاسد٠ َٚعإ كتًف١ ٚقد تسفل أسٝاْا بكس١ٜٓ ؼدد َعٓاٖا 
  ٖرٙ املػتكات ٖٞ ايتعٜٛض.)داز،ايطاع١(ٚيهٔ أسطٔ تك١ٝٓ متهٓٓا َٔ ايتُٝٝص بني

ميهٔ إٔ ْكٍٛ:َهإ اْطالم ايعدا٥ني أَاّ داز ايبًد١ٜ.اضتعُاٍ ن١ًُ َهإ َع  يف اؾ١ًُ األٚىل  -
 )اْطالم( اييت ٖٞ َصدز )َٓطًل( تدٍ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايصٝػ١ اضِ َهإ.

باسا.اضتعُاٍ ميهٔ إٔ ْكٍٛ:شَإ اْطالم ايعدا٥ني ع٢ً ايطاع١ ايتاضع١ ص يف اؾ١ًُ ايجا١ْٝ  -
 ن١ًُ شَإ َع )اْطالم( اييت ٖٞ َصدز )َٓطًل( تدٍ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايصٝػ١ اضِ شَإ.

ميهٔ إٔ ْكٍٛ:نإ اْطالم ايعدا٥ني ضسٜعااضتعُاٍ املصدز األصًٞ )اْطالم(  يف اؾ١ًُ ايجايج١  -
 بدٍ صٝػ١ َٓطًل تدٍ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايصٝػ١ َصدز َُٝٞ.

ُٜٓطًَل ب٘ إىل ايطذٔ.اضتعُاٍ ايفعٌ املبين ميهٔ إٔ ْك يف اؾ١ًُ ايسابع١ - ٍٛ:ٖرا ايسدٌ 
ُٜٓطًَل( بدٍ صٝػ١ )َٓطًل( تدٍ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايصٝػ١ اضِ َفعٍٛ.  يًُذٍٗٛ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


